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COVID-19 உள்ள ஒ�வ�டம் ெவள�ப்பட உங்க�க்� 

சாத்தியேமற்பட்��ந்தால் என்ன ெசய்வ� 

அக்ேடாபர் 24, 2022 மாற்றங்கள�ன் ��க்கம் 
• ெபா� மக்க�க்கான ந�க்கப்பட்ட தன�ைமப்ப�த்தல் ப� ந்�ைர  
• ப� ேசாதைனக்கான ��ப்ப�க்கப்பட்ட ப� ந்�ைரகள் 
• �றிப்ப�ட்ட �ட்டமாக ேச�ந்� வா�ம் இடங்கள�ல் தங்கிய��க்�ம் அல்ல� பண��� பவ�க�க்கான 

தி�த்தப்பட்ட தகவல்கள் 
• COVID-19 ெதாற்�க்� ெவள�ப்பட்டவ�கள் மற்�ம் தற்ேபா� ேநாய்வாய்ப்பட்�ள்ளவ�க�க்கானத் 

தி�த்தப்பட்ட ப� ந்�ைரகள் 

அறி�கம் 
ந�ங்கள் COVID-19 ெதாற்�க்� ெவள�ப்பட்��ந்தால், அல்ல� ெவள�ப்பட்��ப்பதாக நிைனத்தால், உங்கள் வ �ட்��ம் 
மற்�ம் ச�கத்தி�ம் உள்ள மற்றவ�க�க்� ைவரஸ் பரவாமல் த�க்க ந�ங்கள் உதவலாம். கீேழ  உள்ள 
வழ ிகாட்�தைலப் ப�ன்பற்ற�ம். �றிப்ப�ட்ட அைமப்�க�க்கான ��தல் வழ ிகாட்�தைல இங்ேக கவன�க்க�ம்: 

• �காதாரப் பராம� ப்� அைமப்�கள�ல் தங்கிய��ப்பவ�கள் , ேவைல ெசய்பவ�கள் அல்ல� வ�ைக 
த�பவ�கள் SARS-CoV- 2 ெதாற்� த�ப்� மற்�ம் �காதாரப் பராம� ப்� அைமப்�க�க்கான இைடக்கால 
ப� ந்�ைரகள�ன் வழிகாட்�தைலப் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம். (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்)  

• ெந� சலான பண�ய�டம், தற்காலிக பண�யாள�  ��ய��ப்�, வண�க கடல்சா�  அைமப்�, ச�ீதி�த்த வசதி 
அல்ல� த�ப்�க் காவல் வசதி, வ �டற்றவ�கள் தங்�மிடம் அல்ல� தற்காலிகக் ��ய��ப்�கள் 
ஆகியவற்றில் ந�ங்கள் ேவைல ெசய்தேலா அல்ல� தங்கிய��க்�ம் பட்சத்திேலா, �ட்டமாக ேச�ந்� 
வா�ம் சில �றிப்ப�ட்ட அைமப்�க�க்கான தகவல்கள் , இன் கீழ்  உள்ள வழிகாட்�தைலப் ப�ன்பற்ற�ம்.  

உள்��  �காதார சட்ட அதிகார அைமப்�, ெப�ந்ெதாற்� எண்ண�க்ைக அதிக� ப்�க் கட்�ப்பா� மற்�ம் த�ப்� 
நடவ�க்ைககள் ேபான்றைவகள�ன் ப� சலீைனகள�ன் அ�ப்பைடய�ல் இந்தப் ப� ந்�ைரகைள தள�த்த அல்ல� 
வ�� �ப�த்த அவ�கள� வ��ப்பத்ைதப் பயன்ப�த்தலாம். Revised�Code�of�Washington��RCW��வாஷிங்டன�ன்�தி�த்தப்பட்ட�
�றிய������������� இல் வைரய�க்கப்பட்�ள்ளப�, (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ளன) உள்��  �காதார அதிகா� கள் 
ெதாற்� ேநாய் பர�வைதக் கட்�ப்ப�த்த�ம், த�க்க�ம் ேதைவயான நடவ�க்ைககைள எ�க்கக்��ம்.  

 

COVID-19 ப�ேசாதைன பாசிட்�வாக வந்த ஒ�வ�டன் நான் ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�ல் இ�ந்�ள்ேளன், 

ஆனால் நான் ேநாய்வாய்ப்படவ�ல்ைல. நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்? 
ந�ங்கள் கைடசியாக ெவள�ப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� 3-5 நாட்க�க்�ப் ப�ற� COVID-19 ப� ேசாதைன ெசய்� ெகாள்ள�ம்.  

• உங்க�க்�ப் ப� ேசாதைன பாசிட்�வாக வந்தால், உங்க�க்� COVID-19 ப� ேசாதைன பாசிட்�வாக வந்தால் 
என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் என்ற வழிகாட்�தைலப் ப�ன்பற்ற�ம். (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ளன) 

• ஆன்�ெஜன் ப� ேசாதைனய�ன் ��� உங்க�க்� ெநகட்�வாக வந்தால், �தல் ெநகட்�வ் ப� ேசாதைன 
��� வந்த 24-48 மண�ேநரத்திற்�ப் ப�ற�, ஆன்�ெஜன் ப� ேசாதைன �லம் ம�ண்�ம் ப� ேசாதிக்க�ம். 
இரண்டாவ� ப� ேசாதைனய�ன் ��� ெநகட்�வாக இ�ந்�, COVID-19 ெதாட�பான ப�ரச்சைனகள் இ�ந்தால், 
இரண்டாவ� ெநகட்�வ் ப� ேசாதைன ெசய்த 24-48 மண�ேநரங்க�க்�ப் ப�ற�, �ைறந்த� 3 
ப� ேசாதைனகைள ந�ங்கள் ம�ண்�ம் ெசய்யலாம். �ன்றாவ� ப� ேசாதைனய�ன் ��� உங்க�க்� 
ெநகட்�வாக இ�ந்�, உங்க�க்� COVID-19 இ�க்கலாம் என்� ந�ங்கள் கவைலப்பட்டால், ஆன்�ெஜன் 
ப� ேசாதைனையப் பயன்ப�த்தி ம�ண்�ம் ப� ேசாதிக்கலாம், ஆய்வக �லக்�� அ�ப்பைடய�லான 
ப� ேசாதைனையப் ெபறலாம் அல்ல� உங்கள் �காதார ேசைவ வழங்�நைர அைழப்ப� ஆகியவற்ைறக் 
க�த்தில் ெகாள்ளலாம். ஆன்�ெஜன் ப� ேசாதைன �லம் 3 �ைற ப� ேசாதைன ெசய்ய ேபா�மான 
ஆதாரவளங்கள் உங்கள�டம் இல்ைல என்றால், உங்கள் ஆதாரவளங்கள் மற்�ம் உங்க�க்�ம் உங்கைளச் 
�ற்றி�ள்ளவ�க�க்�ம் ஏற்ப�ம் ஆபத்� நிைலக்� ஏற்ப �ைறவாகச் ப� ேசாதிப்ப� ஏற்கத்தக்க� ஆ�ம். 

• ந�ங்கள் COVID-19 ெதாற்�க்� ெவள�ப்பட்��ந்�ம், அறி�றிகள் ஏ�ம் இல்லாமல், கடந்த 30 நாட்கள�ல் COVID-
19 ேநாயால் பாதிக்கப்பட்��க்�ம் பட்சத்தில், எந்தவ�த ப� ேசாதைன�ம் ப� ந்�ைரக்கப்ப�வதில்ைல. 
கடந்த 30-90 நாட்க�க்�ள் உங்க�க்� COVID-19 ெதாற்� ஏற்பட்��ந்தால், ஆன்�ெஜன் ப� ேசாதைனையப் 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_TA.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_TA.pdf
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பயன்ப�த்த�ம் (PCR ப� ேசாதைன அல்ல), ஏெனன�ல் �திய ெதாற்�, ெசயலில் உள்ள ெதாற்� ஆகியைவ 
இல்லாவ�ட்டா�ம் �ட PCR ���கள் ெதாட�ந்� பாசிட்�வாக இ�க்கக்��ம்.  

 
COVID-19 ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நப�டன் ந�ங்கள் கைடசியாக ெவள�ப்பட்ட நாள�லி�ந்� 10 நாட்க�க்�, கீேழ 
ெகா�க்கப்பட்�ள்ள ப�கைளப் ப�ன்பற்ற�ம்: 

• ந�ங்கள் வ �ட்�ேலா அல்ல� ெபா� இடத்திேலா மற்றவ�க�டன் இ�க்க ேவண்�ம் என்றால் உய� -தர 
�கக்கவசம் அல்ல� �வாசக் க�வ�ைய (அைனத்� ெமாழ ிக�ம் உள்ளன) அண�ய�ம். உங்க�க்� COVID-
19 ப� ேசாதைனய�ன் ��� ெநகட்�வாக இ�ந்தா�ம், �கக்கவசத்ைத ெதாட�ந்� அண�ய�ம்.  

o �கக்கவசம் அண�ய ��யாத இடங்க�க்�ச் ெசல்ல ேவண்டாம்.  
o 2 வய�க்�க் �ைறவாக இ�ப்பதினால் �கக்கவசம் அண�ய ��யவ�ல்ைல அல்ல� �கக்கவசம் 

அண�வைதத் த�க்�ம் இயலாைம இ�க்�ம் பட்சத்தில், இந்த 10 நாட்கள�ல் ெதாற்� பர�வைத 
தவ��க்கப் ப�ற த�ப்� நடவ�க்ைககள் (காற்ேறாட்டத்ைதேமம்ப�த்�தல் ேபான்றைவ) (ேம�ம் 
சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ளனபயன்ப�த்தப்பட ேவண்�ம்.  

•  த�வ�ர ேநாய்க்கான அதிக அபாயத்தில் உள்ளவ�கைள , (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ளன) சந்திப்பைதத் 
தவ��க்க�ம், ப�ற அதிக அபாயத்தில் உள்ள இடங்க�க்�ச் (எ .கா.,�காதார பராம� ப்� நிைலயங்கள்) 
ெசல்ல ேவண்டாம். 

• COVID-19 அறி�றிகைள (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ளன) கவன�க்க�ம். 
• அறி�றிகள்�ெவள�ப்பட்டால்��ப� ேசாதைன�ெசய்�ங்கள் COVID����ெதாற்�க்�ள்ளான�ஒ�வ�டன்�நான்�

ெந�ங்கிய�ெதாட�ப�ல்�இ�ந்ேதன்�இப்ேபா��நான்�ேநாய்வாய்ப்பட்�ள்ேளன்��நான்�என்ன�ெசய்ய�
ேவண்�ம்� 

• பயணம் பற்றிய தகவல்க�க்�  பயணம்���Centers�for�Disease�Control�and�Prevention��CDC��ேநாய்�கட்�ப்பா��மற்�ம்�
த�ப்��ைமயங்கள்���ேம�ம்�சில�ெமாழ ிகள�ல்�உள்ளன��என்ற�இணப்ைப�பா�க்க�ம்�. 

• ந�ங்கள் �ய-ப� ேசாதைனையப் பயன்ப�த்தினால், வழ ிகாட்�த�க்� இைடக்கால SARS-CoV-2 �ய-
ப� ேசாதைன வழ ிகாட்டல் (wa.gov) (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) பா�க்க�ம். 

COVID-19 ப� ேசாதைன பாசிட்�வாக வந்த நப�க�டன் ந�ண்ட ேநரம் மற்�ம் அ�க்க� ெதாட�ப�ல் இ�க்�ம் 
காரணத்தால் வ �ட்� ெவள�ப்பா�கள் ெப�ம்பா�ம் ஏற்ப�கின்றன. ந�ங்கள் வ �ட்�ேலேய COVID-19 ெதாற்�க்� 
ெதாட�ந்� ெவள�ப்பட்�க் ெகாண்��ந்தால், COVID-19 ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நப� ன் ெதாற்�க் காலத்தில் 
ெதாற்�க்� ெவள�ப்பட்ட ப�றகான 10 நாட்க�க்�, COVID-19 ெதாற்�க்கான அறி�றிகைளக் கவன�க்க�ம், வ �ட்��ம் 
ெபா� இடங்கள��ம் மற்றவ�க�டன் உள்ள ேபா� உய�தர �கக்கவசம் அல்ல� �வாசக் க�வ�ைய அண�ய�ம். 
ந�ங்கள் COVID-19 ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நப�டன் கைடசியாக ெதாற்�க்� ெவள�ப்பட்ட 3-5 நாட்கள�ல், ஒவ்ெவா� 3-
5 நாட்க�க்� ஒ��ைற ப� ேசாதைன ெசய்ய�ம். 

�ட்டமாக ேசர்ந்� வா�ம் �றிப்ப�ட்ட இடங்கள�ல் தங்கிய��க்�ம் அல்ல� பண���பவர்க�க்கானத் 

தகவல்கள்: 
�காதார ேசைவ அைமப்�கள் அல்லாத �ட்டமாக ேச�ந்� வா�ம் அைமப்�கள�ல் தன�ைமப்ப�த்தல் என்ப� 
நிைலயான ப� ந்�ைரயாக இன�ேமல் இ�க்கா�. இ�ப்ப��ம், சில �ழ்நிைலகள�ன் கீழ்  ப�ன்வ�ம் �காதார ேசைவ 
அைமப்�கள் அல்லாத �ட்டமாக ேச�ந்� வா�ம் அைமப்�கள�ல் தன�ைமப்ப�த்தல் அவசியம் என்� 
க�தப்படலாம்: 

• ச�ீதி�த்த அைமப்�கள் அல்ல� த�ப்�க்காவல் அைமப்�கள் 
• வ �டற்றவ�கள் தங்�மிடங்கள் அல்ல� தற்காலிக ��ய��ப்� 
• ேவைலய�ன் தன்ைம காரணமாக தன�மன�த இைடெவள� சாத்தியமில்லாத �ட்டமாக ேச�ந்� 

ேவைலபா�க்�ம் இடங்கள் (எ .கா., கிடங்�கள் , ெதாழ ிற்சாைலகள் , உண� ேபக்ேகஜிங் மற்�ம் இைறச்சி 
பதப்ப�த்�ம் இடங்கள் மற்�ம் �தலாள�யால் வழங்கப்ப�ம் ேபாக்�வரத்�)  

• தற்காலிக ெதாழ ிலாள�  ��ய��ப்� 
• வண�க கடல்சா�  அைமப்�கள் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) (எ .கா., வண�க கடல் உண�க் கப்பல்கள் , சரக்�க் 

கப்பல்கள் , பயணக் கப்பல்கள்)  
 

தன�ைமப்ப�த்தப்பட்ட��ழ்நிைலகள�ல்�ப�ன்வ�வன�அடங்�ம்� 
• �றிப்பாக மற்ற தண�ப்� நடவ�க்ைககள் ெதாற்� பர�வைத நி�த்�வதில் ெவற்றிெபறாத பட்சத்தில் 

ஏற்ப�ம் ெப�ந்ெதாற்� எண்ண�க்ைக அதிக� ப்� கட்�ப்பா� 

• COVID-19 ெதாற்�க்� ெவள�ப்ப�ம் நப�க�க்� ப� ேசாதைன ெசய்தல் மற்�ம் �கக்கவசம் அண�தல் 

ேபான்ற ப�ற த�ப்� நடவ�க்ைககள் பயன்பாட்�ல் இல்ைல என்றால் 

இத்தைகய �ழ்நிைலகள�ல், ஆபத்ைத தாங்�ம் தன்ைமய�ன் அளைவப் ெபா�த்�, COVID-19 இன் ேநாய் அறி�றிகள் 
ேதான்�ம் கால இைடெவள�ய்�ன் அ�ப்பைடய�ல், கைடசியாக ெவள�ப்பட்ட நாள�லி�ந்� தன�ைமப்ப�த்தலின் 
காலம் 5-10 நாட்களாக இ�க்க ேவண்�ம். தன�ைமப்ப�த்தல் காலத்ைதக் கணக்கிட, COVID-19 ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட 
நப� ன் ெதாற்�ேநாய் காலத்தில் உங்க�க்� ெதாற்� ெவள�ப்பட்ட ேததிேய, நாள் 0 ஆ�ம். COVID-19 ேநாயால் 
பாதிக்கப்பட்ட நப�டன் உங்கள�ன் கைடசி ெந�ங்கிய ெதாட��க்�ப் ப�றகான �தல் ��  நாள் , நாள் 1 ஆ�ம். 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tamil.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tamil.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/kaovaita-19-kakaana-paraicaotanaai
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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தன�ைமப்ப�த்�த�க்கான மாற்� �ைறக�ம் ப� சலீிக்கப்படலாம், அதாவ� ஒ� பண�யாள�  ெதாைல�ரத்தில் 
பண��� தல் அல்ல� ஒ� தன�ப்பட்ட பண�ய�டம் மற்�ம் நல்ல காற்ேறாட்டம் உள்ள வசதிய�ன் ப�திக்� 
தற்காலிகமாக இடமாற்றம் ெசய்வ� ேபான்றைவ. 
 “COVID-19 ப� ேசாதைன பாசிட்�வாக வந்த ஒ�வ�டன் நான் ெந�ங்கிய ெதாட�� இ�ந்�ள்ேளன், ஆனால் நான் 
ேநாய்வாய்ப்படவ�ல்ைல. நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?” இந்த அைமப்�கள�ல் உள்ளவ�கள் ேமேல உள்ள 
வழ ிகாட்�தைல�ம் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம் 
ஒ� �ழ்நிைலய�ல் தன�ைமப்ப�த்�தல் அல்ல� தன�ைமப்ப�த்�த�க்கான மாற்� �ைறகள் ெபா�த்தமானதா 
என்பைதப் பற்றி அைமப்�கள் , தங்கள் உள்��  �காதார சட்ட அைமப்�டன் கலந்தாேலாசிக்கலாம், ேம�ம் 
அைமப்�கள் ஏேத�ம் உள்��  �காதார சட்ட அைமப்ப�ன் வழ ிகாட்�தைலப் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம். 
தன�ைமப்ப�த்�தைலக் க�த்தில் ெகாள்ளக்��ய �ழ்நிைலகள�ல் உள்��  �காதார சட்ட அைமப்�க�க்� 
தன�ைமப்ப�த்தல் ேதைவப்ப�ம் சாத்தியம் உள்ள�. 

நான் எவ்வா� COVID-19 ெதாற்�க்� ெவள�ப்பட்ேடன்? 
COVID-19 ஐ ஏற்ப�த்�ம் ைவரஸ் ஏேராேசாைலஸ் �ள�களாக , ெந�ங்கிய ெதாட�ப�ல் எ .கா., 6 அ�����ம�ட்ட�கள்�, 
ெதாைலவ�ல் உள்ளவ�க�க்�, �றிப்பாக ேமாசமான காற்ேறாட்டம் உள்ள உட்�ற அைமப்�கள�ல் காற்றில் 
இைடநி�த்தப்பட்� ெவ��ரம் பல்ேவ� அள�கள�ல் பர�கிற�. COVID-19 ேநாயால் பாதிக்கப்பட்டவ�கள் , 
அறி�றிகள் ேதான்�வதற்� இரண்� நாட்க�க்� �ன்�ம் (அல்ல� அறி�றிகள் இல்லாத பட்சத்தில் அவ�கள�ன் 
ப� ேசாதைன பாசிட்�வாக வந்த ேததிக்� 2 நாட்க�க்� �ன்�) அறி�றிகள் ேதான்றிய 10 நாட்க�க்�ப் ப�ற�ம் 
(அல்ல� அவ�க�க்� அறி�றிகள் இல்ைல என்றால் அவ�கள�ன் ப� ேசாதைன பாசிட்�வாக வந்த ேததிக்� 10 
நாட்க�க்�ப் ப�ன்�) ைவரைஸ மற்றவ�க�க்�ப் பரப்பலாம். COVID-19 ெதாற்�ள்ள ஒ� நப� ன் வ�லகிய��த்தல் 
காலம் 10 நாட்க�க்� ேமல் இ�ந்தால் (எ .கா., அவ�கள் க�ைமயாக ேநாய்வாய்ப்பட்��ப்பதால் அல்ல� 
ேநாெயதி�ப்� �ைறபா�ள்ளவ�கள்), அவ�கள் வ�லகிய��த்தல் காலத்தின் ��வ�ல் ெதாற்�ேநாைய 
பரப்பக்��யவ�களாக இ�ப்பா�கள் . COVID-19 ப� ேசாதைன பாசிட்�வாக வந்த ஒ�வ� , �ைறந்த� 5 நாட்கள் 
வ�லகிய��ந்த ப�ற�, நன்றாக �ணமைடந்ததாக உண�ம்ேபா�, 24-48 மண�ேநர இைடெவள�ய�ல் இரண்� 
ெதாட�ச்சியான ெநகட்�வ் COVID-19 ப� ேசாதைனகைளப் ெபற்றால், அவ�கள் இன� ெதாற்ைறப் பரப்�வ�களாக 
க�தப்பட மாட்டா�கள் .  
ெதாற்றாள�டன் ெந�ங்கிய ெதாட�ப�ல் இ�ந்ததாகப் ெபா�வாகக் க�தப்ப�வ� என்ப� COVID-19 
ெதாற்�க்�ள்ளான ஒ�வ�டன் ��அ����ம�ட்ட�கள்� க்� �ைறந்த �ரத்தில் ஒட்�ெமாத்தமாக 15 நிமிடங்கள் 
அல்ல� 24 மண� ேநரத்திற்�ம் அதிகமான ேநரம் ெதாட�ப�ல் இ�ந்தி�ப்பதா�ம். இ�ப்ப��ம், ெந�க்கமான 
இடங்கள் , ேமாசமான காற்ேறாட்டம் உள்ள இடங்கள் அல்ல� �ச்சலி�வ� அல்ல� பா�வ� ேபான்ற 
ெசயல்கள�ல் ஈ�ப�ம் இடங்கள் ேபான்ற சாத்தியமான ெவள�ப்பாட்�ன் ஆபத்ைத அதிக� க்�ம் �ழ்நிைலகள�ல் 
ந�ங்கள் இ�ந்தி�ந்தால், COVID-19 ெதாற்�ப்ெபற்றவ�கள் உங்கள�டமி�ந்� 6 அ� ���ம�ட்ட�கள்��ெதாைலவ�ற்� ேமல் 
இ�ந்தா�ம் உங்க�க்� ெதாற்� ஏற்ப�ம் அபாயம் உள்ள�. சில�  எவ்வா� ெவள�ப்ப�த்தப்ப�கிறா�கள் என்� 
ெத� யாமேலேய COVID-19 ஐப் ெப�கிறா�கள் .  
 
 
 

ெபா� �காதார ேநர்காணலில் பங்ேகற்க�ம் 
COVID-19 ெதாற்�க்�ள்ளான ஒ�வ�  அண்ைமய�ல் உங்க�டன் ெந�ங்கிய ெதாட�ப�லி�ந்ததாக ெபா�ச் �காதாரச் 
ேசைவக்�த் ெத� வ�க்�ம் பட்சத்தில், அ� �றித்� ெபா�ச் �காதார ேசைவயான� ��ஞ்ெசய்தி அல்ல� 
ெதாைலேபசி அைழப்� �லம் உங்க�க்� ெத� யப்ப�த்�ம். ந�ங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம், என்ன வைகயான 
ஆதர� கிைடக்கிற� என்பைத �� ந்� ெகாள்ள ேந�காண்பவ�  உங்க�க்� உத�வா� . உங்கள் ெபயைர யா�  
ெகா�த்தா�கள் என்பைத ேந�காணல் ெசய்பவ�  உங்க�க்�ச் ெசால்ல மாட்டா� .  

COVID-19 ப�ேசாதைன பாசிட்�வாக வந்த ஒ�வ�டன் நான் ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�ல் இ�ந்�ள்ேளன் 

ேம�ம் நான் ேநாய்வாய்ப்பட்�ள்ேளன். நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்? 
ந�ங்கள் COVID-19 ெதாற்�க்� ெவள�ப்பட்��ந்தால் அறி�றிகள் (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ள�)(ேலசானைவ �ட), 
ேதான்றினால் மற்றவ�கள�டமி�ந்� வ�லகி வ �ட்�ேலேய இ�ங்கள் , ேம�ம் த�ப்�சி நிைலையப் 
ெபா�ட்ப�த்தாமல் ைவரஸ் ேசாதைன, (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ளன) �லம் COVID-19 ப� ேசாதைன 
ெசய்�ெகாள்�ங்கள் .  

• ந�ங்கள் ெசய்த ஆன்�ெஜன் ப� ேசாதைனய�ன் ��� ெநகட்�வாக வ�ம் பட்சத்தில்: 
o காய்ச்சைலக் �ைறக்�ம் ம�ந்�கள் எ��ம் எ�க்காமல் கடந்த 24 மண� ேநரத்திற்�ள் 

உங்க�க்� காய்ச்சல் இல்லாமல், மற்�ம் உங்கள் அறி�றிகள் (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் 
உள்ளன) �றிப்ப�டத்தக்க அளவ�ல் ேமம்ப�ம் வைர வ �ட்�ேலேய தங்க�ம். 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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o அறி�றிகள் ெதாடங்கி �ைறந்த� ஐந்� நாட்க�க்� ஒவ்ெவா� 24-48 மண� ேநரத்திற்�ம் 
ம�ப� ேசாதைன ெசய்�ங்கள் . உங்கள் அறி�றிகள் ெதாடங்கி �ைறந்த� ஐந்� நாட்க�க்�ப் 
ப�றகான ஒ� ப� ேசாதைனய�ல் ெநகட்�வ் ��ைவப் ெபற்றால், உங்க�க்� COVID-19 இ�க்கலாம் 
என்� ந�ங்கள் கவைலப்பட்டால், ஆன்�ெஜன் ப� ேசாதைனையப் பயன்ப�த்தி ம�ண்�ம் 
ப� ேசாதிக்கலாம், ஆய்வக �லக்�� அ�ப்பைடய�லான ப� ேசாதைனையப் ெபறலாம் அல்ல� 
உங்கள் �காதார ேசைவ வழங்�நைர அைழப்ப� ஆகியவற்ைறக் க�த்தில் ெகாள்ளலாம். 

• உங்க�க்�ப் ப� ேசாதைன ெநகட்�வாக வந்�, உங்கள் அறி�றிகள் ச� யாகிவ�ட்டால், COVID-19 
ப� ேசாதைன பாசிட்�வாக வந்த ஒ�வ�டன் நான் ெந�ங்கிய ெதாட�� இ�ந்�ள்ேளன், ஆனால் நான் 
ேநாய்வாய்ப்படவ�ல்ைல. நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்? 

• உங்க�க்�ப் ப� ேசாதைன பாசிட்�வாக வந்தால், உங்க�க்� COVID-19 ப� ேசாதைன பாசிட்�வாக வந்தால் 
என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் (wa.gov) என்ற வழ ிகாட்�தைலப் ப�ன்பற்ற�ம். (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ள�). 
ந�ங்கள் ப� ேசாதிக்கப்படவ�ல்ைல என்றால், ப� ேசாதைனய�ல் பாசிட்�வ் வந்தவ�கைளப் ேபால 
வ�லகிய��த்தல் மற்�ம் �கக்கவசத்திற்கான வழிகாட்�தைலப் ப�ன்பற்ற�ம். 

• ந�ங்கள் �ய-ப� ேசாதைனையப் பயன்ப�த்தினால், வழ ிகாட்�த�க்� இைடக்கால SARS-CoV-2 �ய-
ப� ேசாதைன வழ ிகாட்டல் (wa.gov) (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) பா�க்க�ம். 

உங்கள� வ �ட்�க்� உள்ேள அல்ல� ெவள�ேய மற்றவ�க�டன் ந�ங்கள் கட்டாயம் இ�க்க ேவண்�ெமன�ல் உய� -தர 
�கக்கவசத்ைத (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ள�) அண�ய�ம். ந�ங்கள் கட்டாயம் மற்றவ�க�டன் இ�க்க 
ேவண்�ெமன�ல், உங்கள� வ �ட்�க்� ெவள�ய��ள்ள மற்றவ�கள் �கக்கவசம் அல்ல� �வாசக்க�வ�ெயான்ைற 
அண�ந்தி�க்க ேவண்�ம். உங்கள் அறி�றிகள் ேமாசமாகிவ�ட்டால் அல்ல� �திய அறி�றிகைள உங்க�க்� 
ேதான்றினால், �காதார வழங்�நைர அ�க�ம்.  
யா�க்காவ� ஒ� �காதார வழங்�நர் இல்ைல என்றால்: ��ேயற்ற நிைலைமைய ெபா�ட்ப�த்தாமல், இலவச 
அல்ல� �ைறந்த ெசலவ�லான ப� ேசாதைனகள் பல இடங்கள��ம் காணப்ப�கின்றன. Department of Health (�காதாரத் 
�ைற)இன் ப�  ேசாதைன பற்றி அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்வ�கைளப்) (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) பா�க்க�ம் அல்ல� 
WA மாகாண COVID-19 தகவல் ஹாட்ைலைன (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ள�) அைழக்க�ம். 

வ�லகிய��த்த�க்�ம் தன�ைமப்ப�த்த�க்�ம் உள்ள ேவ�பா� என்ன? 
• உங்க�க்� COVID-19 அறி�றிகள் காணப்பட்டால், ப� ேசாதைன ���கைள ந�ங்கள் எதி�பா�த்�க் 

ெகாண்��ந்தால், அல்ல� COVID-19 ப� ேசாதைனய�ன் ��� பாசிட்�வ் என்� வந்தி�ந்தால் ந�ங்கள் என்ன 
ெசய்ய ேவண்�ம் என்ப� வ�லகிய��த்தல் ஆ�ம். வ�லகிய��த்தல் என்ப�, ந�ங்கள் வ �ட்�ல் இ�ந்தவா� 
ேநாய்த் ெதாற்� பரவைலத் த�ப்பதற்காக மற்றவ�கள�டமி�ந்� (��ம்பத்தவ�கள் உட்பட) 
ப� ந்�ைரக்கப்பட்ட காலம் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) வ�லகிய��ப்பதா�ம்.  

• தன�ைமப்ப�த்தல் என்ப�, ந�ங்கள் ெதாற்�ப் ெபற்�ள்ள ��கள் மற்�ம் ெதாற்ைறப் பரப்பக்��யவராக 
இ�க்கிற��கள் என்றால், COVID-19 ெதாற்�க்� ெவள�ப்பட்ட ப�ற� ந�ங்கள் வ �ட்�லி�ந்�ம் 
மற்றவ�கள�டமி�ந்�ம் தன�ைமப்ப�த்திக் ெகாள்வதா�ம். ப�ன்ன�  உங்க�க்� COVID-19 ப� ேசாதைன 
பாசிட்�வாக வந்தால் அல்ல� COVID-19 அறி�றிகள் காணப்பட்டால் தன�ைமப்ப�த்தல் வ�லகிய��த்தல் 
ஆகிற�. 

மனம் மற்�ம் நடத்ைத ஆேராக்கியத்திற்கான ஆதாரவளங்கள் 
DOH நடத்ைத ஆேராக்கியத்திற்கான ஆதாரவளங்கள மற்�ம் ப� ந்�ைரகள் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) 
வைலப்பக்கத்ைதப் பா�ைவய�ட�ம். 

ேம�ம் COVID-19 பற்றிய தகவல்கள் மற்�ம் ஆதாரவளங்கள் 

தற்ேபா�� வாஷிங்டன�ல்�COVID����இன்�நிைல��ஆங்கிலத்தில்�மட்�ம்�, ஆ�ன��Inslee�இன்�ப�ரகடனங்கள்��ேம�ம்�சில�

ெமாழ ிகள�ல்�உள்ளன���அறி�றிகள்��ேம�ம்�சில�ெமாழ ிகள�ல்�உள்ளன���அ��எவ்வா��பர�கின்ற�ேம�ம்�சில�
ெமாழ ிகள�ல்�உள்ளன),எவ்வா��மற்�ம்�எப்ேபா��மக்கள்�ப� ேசாதிக்கப்பட�ேவண்�ம்��ேம�ம்�சில�ெமாழ ிகள�ல்�
உள்ளன���மற்�ம்�த�ப்�சிகைள�எங்ேக�ெப�வ���ேம�ம்�சில�ெமாழ ிகள�ல்�உள்ளன�ஆகியவற்ைற�உட�க்�டன்�
அறிந்�ெகாள்�ங்கள்��ேமலதிக�தகவல்க�க்���எங்கள்�அ�க்க��ேகட்கப்ப�ம்�ேகள்வ�கைளப்��ஆங்கிலத்தில்�
மட்�ம்��பா�ைவய��ங்கள்� 
ஒ� நப� ன் வ�க்கம்/இனம் அல்ல� ேதசியம், தாேன �யமாக , அவ�கைள COVID-19 க்கான அதிக ஆபத்ைத 
ஏற்ப�த்தா�. இ�ப்ப��ம், COVID-19 ஆல் நிற�ள்ள ச�கங்கள் அள�க்� அதிகமாக பாதிக்கப்ப�கின்றன என்பைத 
தர�கள் ெவள�ப்ப�த்�கின்றன. இனெவறிய�ன் வ�ைள�களா�ம், �றிப்பாக கட்டைமப்� இனெவறிய�னால், சில 
��க்கள் தங்கைள�ம், தங்கள் ச�கங்கைள�ம் பா�காக்க �ைறந்த வாய்ப்�கைளக் ெகாண்�ள்ளைம இதற்� 
காரணமா�ம். களங்கம் வ�ைளவ�த்தல் இந்ேநாய் நிைலைமையத் த�ப்பதில் உதவா� (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்). 
வதந்திகள் மற்�ம் தவறான தகவல்கைளப் பரப்�வைதத் த�க்க மிகச் ச� யான தகவல்கைள மட்�ேம பகிர�ம். 

• வாஷிங்டன் மாகாண Department of Health 2019 நாவல் ெகாேரானா ைவரஸ் ெப�ந்ெதாற்� எண்ண�க்ைக 
அதிக� ப்� (COVID-19) (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ளன) 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_TA.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_TA.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/enakalaaita-taeatarapau-kaealala
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/kaovaita-19-kakaana-paraicaotanaai
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/kaeavaita-19-tataupapaucai
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/ta/emergencies/kaovaita-19
https://doh.wa.gov/ta/emergencies/kaovaita-19
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• வாஷிங்டன் மாகாண ெகாேரானா ைவரஸ் எதி�வ�ைன (COVID-19) (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ளன) 

• உங்கள் உள்��  அல்ல� மாவட்ட �காதாரத் �ைறைய அ�க�ம் (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ளன) 

• CDC ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19) (ேம�ம் சில ெமாழ ிகள�ல் உள்ளன) 

ேம�ம் ேகள்வ�கள் உள்ளதா? எங்கள்�COVID����தகவல்�ஹாட்ைலைன�1-800-525-0127 என்ற�எண்ண�ல்�அைழக்க�ம்� 
ஹாட்ைலன்�ேநரம்� 

• திங்கட்கிழைம, காைல 6 மண� �தல் இர� 10 மண� வைர 

• ெசவ்வாய் �தல் ஞாய�� வைர, காைல 6 மண� �தல் மாைல 6 மண� வைர  

• கைடப��க்கப்ப�ம் மாநில வ���ைற நாட்கள�ல் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) காைல 6 மண� �தல் இர� 
6 மண� வைர  

ெமாழ ிெபய�த்�ைரப்பாள��ேசைவக�க்���அவ�கள்�பதிலள�க்�ம்�ேபா��# ஐ அ�த்தி உங்கள் ெமாழிையச் 

ெசால்�ங்கள்.�உங்கள்�உடல்நலம்�அல்ல��ப� ேசாதைன����கள்��றித்த�ேகள்வ�க�க்���தய�ெசய்��ஒ��
�காதார�வழங்�நைரத்�ெதாட���ெகாள்ள�ம்� 
இந்த�ஆவணத்ைத�ேவெறா��வ�வத்தில்�ேகா�வதற்������������������ஐ�அைழக்க�ம்��கா��ேகளாேதா� �அல்ல��
ேகள்திறன்��ைறபா��உள்ள�வா�க்ைகயாள�கள்��தய�ெசய்�������Washington Relay)��ஆங்கிலம்�மட்�ம்�  ஐ�
அைழக்க�ம்�அல்ல��civil.rights@doh.wa.gov�என்ற��கவ� க்��மின்னஞ்சல்�ெசய்ய�ம்� 
 

 

https://coronavirus.wa.gov/ta/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/

	அக்டோபர் 24, 2022 மாற்றங்களின் சுருக்கம்
	அறிமுகம்
	COVID-19 பரிசோதனை பாசிட்டிவாக வந்த ஒருவருடன் நான் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்துள்ளேன், ஆனால் நான் நோய்வாய்ப்படவில்லை. நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?
	கூட்டமாக சேர்ந்து வாழும் குறிப்பிட்ட இடங்களில் தங்கியிருக்கும் அல்லது பணிபுரிபவர்களுக்கானத் தகவல்கள்:
	நான் எவ்வாறு COVID-19 தொற்றுக்கு வெளிப்பட்டேன்?
	பொது சுகாதார நேர்காணலில் பங்கேற்கவும்

	COVID-19 பரிசோதனை பாசிட்டிவாக வந்த ஒருவருடன் நான் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்துள்ளேன் மேலும் நான் நோய்வாய்ப்பட்டுள்ளேன். நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?
	விலகியிருத்தலுக்கும் தனிமைப்படுத்தலுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

	மனம் மற்றும் நடத்தை ஆரோக்கியத்திற்கான ஆதாரவளங்கள்
	மேலும் COVID-19 பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் ஆதாரவளங்கள்

